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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. २१३ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।५।२८ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र 
अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूहिक 
परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक न्यूनतम 
योग्यता एकीन िुने सम्पूणा प्रमाणपत्र तथा अन्य आर्श्यक कािजातिरू र दरखास्त फारामको प्रथम र ततृीय पाना २ प्रतत 
भरी यो सूचना प्रकाशन भएको ममततले ७(सात) हदन मभत्र यस आयोिको दरखास्त व्यर्स्थापन केन्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको 
प्रततमलपप उम्मेदर्ार आफैले प्रमाणणत िरी रुजू िराउनु पनेछ । आर्श्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आर्श्यक कािजातको 
प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द िुनेछ । छनौट भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा 
हुने अन्द् वाा ाा हदन आउँदा िागथ उम्ललखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा 
 था मसफाररस शािािा अतनवाया उपम्स्थ  हुनु पनेछ । सािहूहक परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ााका हदन सावाजतनक ववदा पना 
गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  इञ्जि, ञ्जियोलोिी, इञ्जिञ्जियोलोिी पदः  इञ्जिननयररङ्ग ञ्जियोलोञ्जिष्ट तह÷शे्रणीः  रा.प.ततृीय 

नल.प. सञ्चालन नमनतः 207३।११।१८ र १९ गते ननतिा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

पर्ज्ञापन नं. ........ ०७३।७४ १७१३८ १७१३९ १७१४० १७१४१ १७१४२ - - 

ककमसमः  खलुा महहला आ.ि. मधेसी दनलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 
माि पद संखयाः ५ १ १ १ १ - - 

मल.प.मा सम्म्ममलत संखया                      ५६ 
अन्तर्ाातााको लागि छनौट 
भएको संखया 

२७ ४ ५ 0 0 - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  130003 अमरनसंह राई रािधन कृनतध्वि खलुा, आ.ि. 
2.  130007 अपाण परािलुी अिुानप्रसाद प्रमेनारायण खलुा 
3.  130054 ईश्वर थापा शेरबहादरु भपूालबहादरु खलुा 
4.  130009 कहपल महिान नभमबहादरु हहरामान खलुा, आ.ि. 
5.  130010 कहपलप्रसाद फूयाल चडुामञ्जण हृदयनाथ खलुा 
6.  130013 कृष्णप्रसाद ढंुगेल खगेन्द्रप्रसाद मोहनलाल खलुा 
7.  130014 केशव िैसी गमुलाल गोनबन्द्द खलुा 
8.  130015 गोपाल भण्डारी नथरबहादरु खड् गबहादरु खलुा 
9.  130018 ञ्जचत्रहवक्रम टण्डन ददपबहादरु शानलकराम खलुा 
10.  130019 ियालक्ष्मी नसं रामकािी बहुिलाल खलुा, महहला, आ.ि. 
11.  130020 झरना खनाल कृष्णप्रसाद भीमप्रसाद खलुा, महहला 
12.  130025 नहवन परािलुी श्रीप्रसाद हररप्रसाद खलुा 
13.  130026 नहवन शाक्य मोनतराि नन्द्दराि खलुा 
14.  130032 प्रकाश ज्ञवाली िवाहरलाल इच्छाराम खलुा 
15.  130037 प्रमेनाथ पौडेल दगुााराि रत्नलाल खलुा 
16.  130046 मनोि खनतवडा नभमप्रसाद कुलप्रसाद खलुा 
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17.  130047 मनोि हवष्ट ओमबहादरु तलुबहादरु खलुा 
18.  130050 नमलन मगर धनबहादरु नडलबहादरु खलुा, आ.ि. 
19.  130077 हवकास रानाभाट लोकबहादरु मानध्वि खलुा 
20.  130041 हवनोद महिान पूणाभाइ कृष्णभाइ आ.ि. 
21.  130060 हवष्ण ुउपाध्याय श्यामलाल रेनपु्रसाद खलुा 
22.  130063 श्रवण शाक्य भवुनमान सानभुाइ खलुा 
23.  130064 सन्द्तोष नसलवाल कोषबहादरु ढुण्डनननध खलुा 
24.  130066 सरोि ननरौला कुलराि हररप्रसाद खलुा 
25.  130070 सदुदप लम्साल नगरीनारायण ञ्जशवप्रसाद खलुा 
26.  130071 सनुनता भट्टराई उद्बबप्रसाद लोकनाथ खलुा, महहला 
27.  130073 सनु ुदवाडी नडल्लीराम खडानन्द्द खलुा, महहला 
28.  130076 हररप्रसाद खनाल शानलकराम हटकाराम खलुा 

 

सामूहिक परीक्षण परीक्षा तथा अन्तर्ााताा िुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर। 

ब. क्र. नं. ममतत सामूहिक परीक्षण परीक्षाको समय अन्तर्ाातााको समय 
१-५ २०७४।६।२४ गते ददनको १०:३० बिे ददनको ११:३० बिे 
६-२० २०७४।६।२४ गते ददनको १:३० बिे ददनको २:३० बिे 
२१-२८ २०७४।६।२५ गते ददनको १०:३० बिे ददनको ११:३० बिे 

 

 
(रािेन्द्र पौडेल) (बासपु्रसाद न्द्यौपाने) (रमेश मैनाली) 
नायब सबु्बा नायब सबु्बा उप सञ्जचव 

 


